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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۵ می ٠۴
  

  ؟گذرد در افغانستان چه می
٢٧۵  
  

  ۀ اخيرليون ھا جريب زمين از سوی مقامات بلند پايۀ دولت پوشالی و جنايتکاران چھار دھيغصب م

ليون و سه صد ھزار جريب زمين از يًاخيرا ادارۀ مستقل اراضی دولت پوشالی کابل گزارش داده که بيش از يک م

دولت پوشالی کابل، مافيای زمين، جنگساالران و زورمندان غصب » ملی«سوی سران اقوام، افسران اردو و پوليس 

  .گرديده اند

ن آن به الخ، ننگرھار، ھرات، پروان و کندز غصب شده که تعداد غاصبًاين زمين ھا اکثرا در واليت ھای کابل، ب

به .  شھرک غير قانونی نيز ثبت گرديده که ھيچ سندی ندارد٣۵۵ھمچنان در ديتابس اين اداره . رسد  نفر می١۵٨٣١

  .گفتۀ اين اداره اکثر غاصبان از سوی مقامات بلند پايۀ دولت پوشالی کابل قاطعانه حمايت می گردند

ً موضوع غصب زمين ھای مردم و عامه، بعد از تجاوز درنده ھای اشغالگر غربی بسيار شدت گرفته و اکثرا ساحات 

سبز، علف چر ھا، زمين ھای للمی، کشتزار ھای آبی و ساحات رھايشی توسط مقامات بلند پايۀ دولت پوشالی غصب و 

 بدون نقشه و ماستر پالن شھری قشنگ و در اين ساحات شھرک ھای رھايشی، مارکيت ھا و خانه ھای لوکس

  . ًمخصوصا در شھر کابل  با مبالغ ھنگفت اعمار گرديده است

در طول چھارده سال گذشته، اعمار خانه ھای لوکس در زمين ھای مردم و زمين ھای عامه از سوی مشتی دزد، 

ن بوده که با کرايه دادن اين خانه جاسوس، وطنفروش، جنايتکار، دالالن سرمايه و زورمندان به صورت عموم برای آ

ھای امپرياليستی، به طور مثال يک خانه در » کمک«ليون ھا دالر را به جيب بزنند، چنانکه در اوج سرازير شدن يھا م

ليون دالر به جيب يی به کرايه داده می شد و از اين طريق صدھا مئ ھزار دالر امريکا٣٠ساحۀ وزير اکبر خان باالی 

  .ھای مردم و عامه سرازير گرديدندن زمين اغاصب

از آوان تجاوز درنده ھای غربی به سردمداری امپرياليسم امريکا ده ھا شھرک رھايشی نيز در زمين ھای عامه و مردم 

ی دولت پوشالی ئتنھا در شھر کابل تعداد زيادی شھرک از طرف اقارب و خويشاوندان رده ھای باال. اعمار گرديده است

ه کابل يا از طرف رھبران تنظيم ھای جھادی با کيفيت پائين و غير معياری اعمار گرديده و با مبالغ ھنگفت به مردم ب

  . فروش رسيده است

جنايتکارانی چون سياف، خليلی، محقق، عطا محمد نور، قانونی، دوستم، عبدهللا، قسيم فھيم، اسماعيل خان و صد ھا 

و ھمچنان جواسيسی چون محمود کرزی، نبی خليلی، زاخيلوال، ظاھر قدير، سپنتا، اتمر و صد ھا جنايتکار ديگر 
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وطنفروش کوچک و بزرگ ديگر از جمله کسانی اند که بيشترين زمين ھای عامه و مردم را به زور تفنگ، و پول 

  .غصب نموده اند

  

  داخله از سوی بسم هللا محمدیليون افغانی پشقل برای زمين ھای داخل وزارت يخريداری ھشتاد م

که، بسم هللا محمدی  ی شنيده می شود مبنی بر اينئدر اين روز ھا در صفحات اجتماعی از جمله فيسبوک سروصدا ھا

ليون افغانی فضلۀ حيوانی يکه وزير داخلۀ دولت پوشالی کابل بود، به ارزش ھشتاد م يکی از جنايتکاران جنگی زمانی

 ساحات داخلی وزارت داخله که کمتر از يک جريب زمين می گردد، خريداری نموده و اين را برای سرسبزی) پشقل(

  . اين وزارت خارج نموده استۀ مبلغ را از بودج

الزم به يادآوريست که . موران ارشد ارگ رياست جمھوری به بيرون درز کرده استأاين آوازه ھا از قول برخی از م

  .ليون دالر از شفاخانۀ چھارصد بستر نيز گرديده استي ده ھا ماين جنايتکار ھمچنان متھم به غارت

اين رکورد را يکی از کثيف ترين، جانی ترين، . به گفتۀ برخی ھا اين بزرگترين اختالس در فضلۀ حيوانی می باشد

زء بسم هللا رذيل ترين و بيسواد ترين مھره ھای نظام پوشالی و دست نشاندۀ کابل به نام خود رقم زد و او کسی نيست ج

ًمحمدی يکی از مھره ھای اصلی جنايات چھار دھۀ اخير مخصوصا جنگ ھای داخلی کابل که در اين جنگ ھا ھزاران 

  .زحمتکش و ستمديدۀ کشور به خاک و خون کشيده شدندۀ تود

ن سطح پائين جنايتکاران جنگی چھاردھۀ اخير با استفاده از باور ھای دينی توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما و ھمچنا

اين وحشی . ليون دالر به دست آورده انديدانش و آگاھی توده ھا، جھاد و دين را سنگر ساخته و از اين طريق صد ھا م

ھا که در وطنفروشی، جاسوسی، قتل و کشتار انسان ھا شھرۀ آفاق گرديده، منفور ترين موجودات روی زمين اند و 

وجود آورده ه ، جاسوسی ھا، وطنفروشی ھا، جنايت ھا و فجايعی را که بروزی بايد حساب تمامی خيانت ھا، دزدی ھا

  . در دادگاه خلق پس بدھند،اند

 


